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Sammanträdesdatum  
2022-04-06 

 

Valnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

   
 
 

Ärendelista  2022-04-06 
 

 
 Val av protokolljusterare samt 

godkännande av dagordning 
  

§ 1 Lokaler vid förtidsröstningen   

§ 2 Lokaler på valdagen   

§ 3 Röstmottagare i röstnings- och vallokal   

§ 4 Antal röstmottagare i vallokal   

§ 5 Revidering av valnämndens reglemente   

§ 6 Revidering av valnämndens 
delegationsordning 

  

§ 7 Rapporter   

§ 8 Anmälan av delegationsbeslut   
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Valnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

VN § 1/2022    
 
Lokaler vid förtidsröstningen 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar enligt ärendebeskrivningen nedan. 
 
Ärendebeskrivning 
Inför årets val till Riksdag, Region och Kommunfullmäktige kommer 
förtidsröstning hållas på följande platser: 
 
Hultsfred – biblioteket 
Virserum – biblioteket 
Målilla – Skeppet 
Järnforsen – Violen 
 
Räddningstjänstens informationssläp kommer nyttjas som röstningslokal på 
följande platser: 
 
Mörlunda – parkeringen vid Sundbergs 
Rosenfors – parkeringen vid Medborgarhuset 
Silverdalen – parkeringen vid sparbanken 
Vena – parkeringen vid macken 
 
Skickas till 
Räddningstjänsten för kännedom 
Polisen för kännedom 
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Valnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

VN § 2/2022    
 
Lokaler på valdagen 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar enligt ärendebeskrivningen nedan. 
 
Ärendebeskrivning 
Följande vallokaler kommer att användas på valdagen den 11 september 
2022 
 
Valdistrikt             Vallokal 
Ekeberg                   Lindgården 
Hultsfred S              Matsalen Lindblomskolan 
Hultsfred N             Församlingsgården 
Lönneberga             Folkets hus (Silverbaren) 
Målilla                    Skeppet 
Järeda                      Dagcentralen Violen 
Virserum                 Matsalen, Prolympia 
Mörlunda                 Lundagården 
Vena                        Bygdegården 
 
Skickas till 
Räddningstjänsten för kännedom 
Polisen för kännedom 
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Valnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

VN § 3/2022   
 
Röstmottagare i röstnings- och vallokal 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att de som arbetar som röstmottagare i röstnings- och 
vallokal inte bör stå med på någon lista. 
 
Vidare beslutas att valadministrationen får i uppdrag att återkomma med 
förslag på upplägg för röstmottagning i röstningslokaler samt till valdagen 
till nästa sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 
Valmyndigheten har kommit med ett nytt ställningstagande om krav på 
saklighet och opartiskhet hos röstmottagare och rösträknare. Genomförande 
av val ska präglas av objektivitet, det vill säga saklighet och opartiskhet. 
Väljarna ska ha ett högt förtroende för valets genomförande. 
Valmyndigheten bedömer att den som kandiderar på en lista inte bör arbeta 
som röstmottagare eller vid rösträkning räkna eller på annat sätt hantera 
rösterna i det val kandidaturen avser. 
 
Beslutsunderlag 
Ställningstagande från valmyndigheten dnr VAL-158 
 
Skickas till 
Valadministrationen 
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VN § 4/2022    
 
Antal röstmottagare i vallokal 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att antalet röstmottagare i vallokal ska vara minst tio 
stycken per distrikt. 
 
Vidare beslutas att ordförandena i valdistrikten ska återkomma med förslag 
på röstmottagare senast den 15 maj. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av ökat valdeltagande och att skyddet för att bevara 
valhemligheten stärks behövs minst tio röstmottagare per vallokal. 
 
Skickas till 
Ordföranden i valdistrikten 
 
 
 

6



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-04-06 

1(1) 

Valnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

VN § 5/2022 Dnr 2022/74  
 
Revidering av valnämndens reglemente 
 
Beslut 
Valnämnden har inga synpunkter på reviderat reglemente. 
 
Ärendebeskrivning 
Valnämndens reglemente har setts över och ett förslag på reviderat 
reglemente har tagits fram. Kommunfullmäktige ska besluta om 
valnämndens reglemente. Till dagens sammanträde har valnämnden getts 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Nuvarande reglemente 
Förslag till reviderat reglemente 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Valnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

VN § 6/2022 Dnr 2022/75  
 
Revidering av valnämndens delegationsordning 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen enligt 
ärendebeskrivningen nedan. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag på reviderad delegationsordning överlämnas för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Valnämndens delegationsordning antogs § 33/2018. Översyn av 
delegationsordningen har skett av valadministrationen i samråd med jurist 
från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). För att få en smidigare 
hantering föreslås att samtliga valadministrationens uppdrag lyfts ur 
delegationsordningen. Ny delegationsordning är enligt följande: 
 
1 Beslut enligt vallagen  
1.1 Beslut om begränsad öppettid i 

vallokal (efter samråd med 
Länsstyrelsen) 

Ordförande 

2 Övriga beslut  
2.1 Beslut i ärenden som är så 

brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

Ordförande 

2.2 Beslut om utlämnande av allmän 
handling och prövning enligt 
offentlighets- och sekretesslagen 

Kommunchef 

2.3 Utfärdande av fullmakt att föra 
valnämndens talan vid domstol 
och andra myndigheter 

Kommunchef 

2.4 Beslut om fullmakt för 
uthämtning av 
poströster/förtidsröster 

Ordförande 

 
Valadministrationen ges i uppdrag att vid RKR-val och EU-val utföra 
följande uppdrag: 

- Beslut om öppettider för röstningslokaler 
- Införa rättelse eller ändring i röstlängd på uppdrag av 

Valmyndigheten eller länsstyrelsen 
- Förordnande av ambulerande röstmottagare 
- Underteckna avtal avseende vallokaler, röstningslokaler m m 
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Valnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

- Underteckna avtal om hantering av förtidsröster m m 
- Beslut om utformning (och datum) av utbildning för röstmottagare 
- Andra administrativa uppgifter 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse valadministrationen 2022-03-31 
 
Skickas till 
Valadministrationen 
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VN § 7/2022    
 
Rapporter 
 
Beslut 
Valnämnden har mottagit informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Valadministrationen har hittills deltagit på följande utbildningar 

- Tillgänglighet vid val (SKR) 
- Nationell valkonferens (SKR) 
- Workshop i valsäkerhet (SKR) 
- Valkonferens – utmaningar och möjligheter (SKR) 
- Utbildning på länsstyrelsen i Kalmar 
- Valet och extremism (Lst) 
- Social hållbarhet (Lst) 

 
Valadministrationen informerar om nyheter i lagstiftningen. 
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Valnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

VN § 8/2022    
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut anmäls till valnämnden 
 
Pkt 2.1 Beslut om att utse Emma Oscarsson, Victoria Åberg 
och Felicia Kurjenkallio till behörighetsadministratörer 
med tilläggsrollen inskrivare i valdatasystemet Valid 
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